
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

átszervezése 

29/2020. (V.25.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata fenntartásában működő Kiskunhalasi Napsugár Óvodák telephelyeit 

átszervezi úgy, hogy a Magyar Utcai Óvodát telephely (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 

18.) megszünteti és helyette a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvodát 

székhelyként (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 1/A.) létrehozza.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a mellékletben foglalt forgatókönyvben 

részletezett feladatok ellátásáról, végrehajttatásáról, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételéről, aláírásáról és az esetleges módosítások aláírásáról saját hatáskörben 

gondoskodom. 

INDOKOLÁS 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) 6. pontja értelmében, a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok 

körében gondoskodni az óvodai ellátásról.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg 3 köznevelési intézmény (Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák, Kiskunhalasi Bóbita Óvodák, Százszorszép Óvodák) fenntartója. Telephellyel mind a 

három intézmény rendelkezik az alábbiak szerint:  

1) Kiskunhalasi Napsugár Óvodák: 

a) Ady Endre Utcai székhely (6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.) 

b) Átlós Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Átlós út 1.) 

c) Magyar Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 18.) 

d) Szilády Áron Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.) 

2) Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde: 

a) Kuruc Vitézek Téri Óvoda és Bölcsőde székhely (6400 Kiskunhalas, Kuruc 

vitézek tere 17.) 

b) Bajza Utcai Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.) 

3) Százszorszép Óvodák: 

a) Vasút Utcai Óvoda székhely  (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.) 

b) Felsővárosi Óvoda telephely (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.) 

c) 2.Telephely (Vackor Óvoda) (6414 Pirtó, Rákóczi u. 2.) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. számú 

melléklete az óvodai csoportlétszámot minimum 13 főben határozza meg. A gyermekek 

elhelyezésekor kiemelt figyelmet szükséges fordítania szülői igényekre, kérésekre.  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a 

továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 



családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú 

felhívására pályázatot nyújtott be. Projekt fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 

1/a., 2884/3 helyrajzi szám. 

A támogatási kérelem egy új óvoda építésére irányult, tervezett bővítés a 6400 Kiskunhalas, 

Gárdonyi Géza u. 1/A (hrsz. 2884/3) alatt valósul meg, úgy, hogy a Magyar Utcai Óvoda kettő 

csoportja és a Szilády Áron Utcai Óvoda egy csoportja kerül át az új épületbe. A Magyar Utcai 

Óvoda megszűnne (áthelyezésre kerülne), az újonnan épülő óvoda 60 gyermeket látna el 3 X 

20 fős csoportban. Az eddigi Kiskunhalasi Napsugár Óvodák székhelye 6400. Kiskunhalas Ady 

Endre utca 4.sz alól az új óvoda épületébe, ami: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 6400. 

Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 1/A. Így a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai 

Óvoda telephelyre módosul 6400. Kiskunhalas Ady Endre utca 4.sz. 

Az új óvoda létrehozása pályázat keretében történik, amely infrastrukturális fejlesztést és 

eszközbeszerzést tartalmaz. A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység 

megvalósítása tervezett, beleértve: az energiahatékonysági intézkedéseket, az 

akadálymentesítést, a szórt azbeszt mentesítést. A fejlesztés által javul az óvodai infrastruktúra, 

és az oktatásnak új helyt adó létesítmény épül, mely hozzájárul a gyermekek tanulási és a 

pedagógusok tanítási körülményeinek javításához, az iskolázottság településen belüli 

arányának növekedéséhez. Továbbá ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok az 

iskolai végzettség megszerzésével jobb életfeltételeket tudjanak biztosítani. A hátrányos 

helyzetű tanulókkal való foglalkozásnak és a közösségi nevelésnek egyik fontos színtere az 

intézmény. A beruházás megvalósítása nemcsak a tanulók, hanem a munkába visszatérő nők 

helyzetének javulását eredményezi. A projektben tervezett akadálymentesítés által megvalósul 

a fogyatékossággal élők közszolgáltatásokhoz és közösségi élethez való egyenlő esélyű 

hozzáférése. A gyermekek, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek közoktatási igényeinek 

maximális kielégítése folyamatos feladatot jelent az önkormányzat számára. Ennek egyik eleme 

az óvodai szolgáltatás javítása, melynek része az intézményi infrastruktúra fejlesztése, mely 

alátámasztja a tervezett beruházás megvalósítását. 

Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az 

alapitó okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak 

bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan 

vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.  

Az Nkt. az oktatási-nevelési intézmény átszervezésével kapcsolatban a következő előírásokat 

tartalmazza: 

A fenntartó  

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,  

b) átszervezésével,  

c) feladatának megváltoztatásával,  

d) nevének megállapításával,  

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az alábbiak véleményét:  

A döntés előtt ki kell kérni:  

a) az intézmény alkalmazotti közössége,  

b) az óvodaszék, az iskolaszék,  

c) a szülői szervezet,  

d) az iskolai diákönkormányzat,  

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 

országos nemzetiségi önkormányzat,  

f)  



g)  

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét.  

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése előírja, hogy a fenntartó nevelési évben – július-augusztus hónapok 

kivételével – óvodát nem szervezhet át, fenntartói jogát nem adhatja át. A fenntartó nevelési-

oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, nevelési-oktatási intézmény átalakításával - 

amely történhet szétválasztással – kapcsolatos döntését legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhatja meg.  

 

Az átszervezés tervezett eljárási lépései: 

1. szándéknyilatkozat -elvi döntés 

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása 

3. döntés 

4. költségvetési rendelet módosítása 

5. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 

 

Az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 

intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 50. § -a alapján a 42. § 7. pontjában 

foglalt ügyek eldöntéséhez minősített többségszükséges. 

 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvodájában jelenleg 7,5 fő dolgozik (4 

óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 2,5 dajka). A Szilády Áron Utcai Óvodából (2 

óvodapedagógus, 1 dajka, 1 fejlesztőpedagógus), az Ady Endre Utcai Óvodából (1 

intézményvezető, 1 óvodatitkár) kerül áthelyezésre. Az intézményvezető tájékoztatása alapján 

a 2020/21. nevelési évtől 13 fő (6 óvodapedagógus,1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka, 1 

intézményvezető, 1 óvodatitkár, 1 fejlesztőpedagógus) álláshelye az újonnan létrehozandó 

óvodában biztosított. Az óvodavezető egy fő fűtő-karbantartói státuszt kér az új óvodában. Az 

átszervezés elsőrendű szempontja az óvodai nevelés szakmai hatékonyságának megőrzése, 

fokozása, a humánerőforrások összekapcsolása és a működés gazdálkodási-ügyviteli oldalának 

koncentrált megszervezése. 

 

A fent leírtakra tekintettel az alábbi átszervezés javasolt: 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda telephelyének megszüntetése (6400 

Kiskunhalas, Magyar u. 18.), és egy új Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvoda 

székhely (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 1/A) létrehozása. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének 

benyújtási határidejéről szóló 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelete 1. §-a szerint: 

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 

veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a működési engedély iránti 

kérelem  

a) új iskola indítása esetén, valamint 

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben– 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 39. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2020-ban június 30-áig nyújtható be a 

kormányhivatalhoz. 

(2) Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény 

szerinti programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre 

vonatkozó javaslatot a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (1) bekezdésétől 



eltérően e rendelet hatálybalépését követő naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős 

miniszternek. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc 

nap 

 

A fentiek értelmében szükséges az új óvoda létrehozásával kapcsolatos megindító döntés 

meghozatala. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 25. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 

 

  



1. sz. melléklet 

 

          

   
Az átszervezés eljárási lépései 

(TERVEZET) 
        

FELADAT Határidő  Felelősök Megjegyzés  Jogszabályi háttér   

             

1. szándék nyilatkozat – elvi döntés         

    

Az elvi döntést 
megelőzi egy 
alapos felmérés 
(lakóhely, 
statisztika, 
gyermekek 
elhelyezése…) 
A 
rendelkezésre 
álló adatok 
2019. október 
1-i 
létszámadatokk
al való 
kiegészítése. 

Az intézményátszervezés 
eljárásrendjét az Nkt. 83- 
84.§-ai szabályozzák. 

    

Képviselő-testületi 

döntés 

(szándéknyilatkozat 

elvi döntés) 

2020. 

május 

 KÖH 

          

          

          

            

            

            

2. egyeztetések lebonyolítása, vélemények beszerzése (Nkt. 83. § (4) 

bekezdés) 
        

Óvodavezetői 
munkaközösség 
összehívása - 
tájékoztatás a 
Képviselő-testület 
elvi döntéséről 

2020. 
május 

  Az 
óvodavezetők 
tájékoztatása a 
gyermekek 
óvodai 
elhelyezése 
érdekében 
szükséges, 
esetleges szülői 
igények 
felmerülése 
esetén 

        

          

 Intézményvezető         

          

 
KÖH 

        

         

          

           

A Napsugár Óvodák 
Magyar Utcai 
Tagóvoda 
alkalmazottainak 
tájékoztatása az 
intézmény 

2020. 
május 

 
Intézményvezető 

KÖH 

vélemény 
kialakításához 

15 napos 

határidő 

Nkt. 83.§ (3) 
bekezdése:   

 
„A 

fenntartó 
     



alkalmazotti 
közösségének 
véleményének 
kikérése  

(Nkt. 83. § (4) 
bekezdés a. pont) 

 
biztosítása 

(Nkt. 83. § (5) 

bekezdés) 

a) 
a köznevelési 
intézmény 

 megszüntetésével,    

 b) átszervezésével,    

 c) feladatának 

 megváltoztatásával    

 
d) nevének 

megállapításával, 

 összefüggő döntése vagy 

véleményének  

 kialakítása 

 
 

előtt 
beszerzi az 
Nkt. 83.§ 
(4) 
bekezdésbe
n foglaltak 

véleményét.
” 

 

    

 

 
 

Magyar Utcai 
Tagóvoda Óvoda 
szülői tájékoztatója 
szülői szervezet 
véleményének 
kikérése 

(Nkt. 83. § (4) 

bekezdés c. pont) 

2020. 

május 

  

A vélemény 
kialakításához 

15 napos 

határidő 

biztosítása 

(Nkt. 83. § (5) 

bekezdés) 

   

  
 

 
 

 

    

  
 

     

 
 

     

 Nkt. 83.§ (4) 
bekezdése: 

  

    

 

Intézményvezető 
A 

fenntart

ó 

 
83. § (3) 

 

   

 bekezdésbe

n 
foglalt döntése 

 

   

  előtt ki kell kérni:    



     

  
a)  az intézmény 
alkalmazotti  

  közössége,      

  b) az óvodaszék, az  

Az óvodaszék 

véleményének 

kikérése 

(Nkt. 83. § (4) 

bekezdés b. pont) 

2020. 

május 

 

Intézményvezető 

Amennyiben 
nem 

működik 

óvodaszék, 

nyilatkozat 

szükséges, 

hogy ilyen nem 

működik 

ezért nincs 

vélemény. 

iskolaszék,      

 
c) a szülői 

szervezet, 
   

 
Nkt. 83.§ (5) 

bekezdése: 
  

 

Az Nkt.83.§(3)–(4) 

bekezdésben 

meghatározott vélemény 

kialakításához minden 

olyan információt 

hozzáférhetővé kell tenni a 

véleményezési joggal 
rendelkezők részére, amely 

a fenntartói 

meghozatalához 

rendelkezésére áll. A 

vélemény kialakításához – 

az információk 

hozzáférhetővé tételének 

napjától számítva – 

legalább tizenöt napot kell 

biztosítani az érdekeltek 

részére. 
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o

z

z

á

f

é

r
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e
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ő

v

é 



  

  

  

  

Munkaügyi kérdések 2020.    

megvitatása május 
Intézményvezetők 

  

    

Kertvárosi 

2020. 

május 
Intézményvezetők 

Szóban és írásban 

értesíteni az 

alkalmazottakat 

 

Óvodában nevelési  

értekezlet – a további  

foglalkoztatás  

lehetőségeiről  

A telephelyen működő 2020. Intézményvezető   

óvoda eszközeinek május    

felmérése     

3. Döntés az átszervezésről, megszüntetésről (Nkt. 84. § (7) bekezdés) 

Képviselő-testület döntése 
az átszervezésről, új 
Óvodai telephely, mint 
székhelytelephely 
létrehozásáról és a 
telephely megszüntetésről 

2020. 

június, 

legkésőbb 

június 

utolsó 

munkanapja 

KÖH 

előterjesztés 

készítése 

Az intézményátszervezés 
eljárásrendjét az Nkt. 83-84.§-ai 
az alábbiak szerint szabályozzák: 

Nkt. 83.§ (2) a) pontja: 

„A fenntartó e törvényben foglalt 

keretek között – a tankerületi 

központ, valamint az állami 

felsőoktatási intézmény által 

fenntartott köznevelési intézmény 

kivételével–dönt a köznevelési 

intézmény létesítéséről, nevének 

megállapításáról, gazdálkodási 

jogköréről, átszervezéséről, 

megszüntetéséről, alapfeladatának 

módosításáról, fenntartói jogának 

átadásáról,” 

Nkt. 84.§ (3)-(5) bekezdése: 

„A fenntartó tanítási évben, 

továbbá – a július-augusztus 



hónapok kivételével – nevelési 

évben 

a) iskolát nem indíthat, 
továbbá iskolát, kollégiumot, 
óvodát nem szervezhet át, nem 
szüntethet meg, fenntartói jogát 
nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi 
csoportot, óvodai csoportot 
nem szervezhet át, és nem 
szüntethet meg, 

c) az iskola, kollégium, óvoda 
feladatait nem változtathatja 
meg. 

Nkt. 84.§ (7) bekezdése szerint: 

A fenntartó, a tankerületi 

központ, valamint az állami 

felsőoktatási intézmény által 

fenntartott intézmény esetében az 

oktatásért felelős miniszter 

legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve májusának 

utolsó munkanapjáig hozhat 

döntést *  

a) a nevelési-oktatási intézmény 

fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény 

átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet 

beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet 

különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény 

megszüntetésével, 

d) *  a nevelési-oktatási 

intézmény átszervezésével 

 kapcsolatban. 

A Kormány 221/2020. (V. 22.) 

Korm. rendelete a veszélyhelyzet 

ideje alatt a köznevelési intézmény 

működési engedély iránti 



kérelmének benyújtási 

határidejéről 1. § 

KÖLTÖZTETÉS 

2020. 

június-

augusztus 

között 

 Intézményvezető       

4. költségvetési rendelet módosítása  

A képviselő- 

testületnek 

módosítani 

kell a költségvetési 

rendeletét, mert a 

döntés érinti az 

intézményi 

költségvetést és 

létszámkeretet. 

Egyeztetés

t követően 

 

Pénzügyi s 

Gazdálkodási 

Osztály 

      

       

       

       

       

       

5. Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, módosítása  

Képviselői-testületi 

döntést 

követően 

intézményi 

dokumentumok, 

alapító okirat, 

szabályzatok 

2020. 

május, 

június, 

július 

 

Intézményvezető, 

KÖH 

      

       

       



módosítása, 

jóváhagyása. 

Nyilvántartások 

átvezetése (pl.: KIR) 

Pedagógiai program 

módosítása 

Működési engedély 

megkérése 

 
 


